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Kontakta styrelsen via vår hemsida www.kvarnberget.nu 

 
Datum: 2015-08-19  Tid: 18.30 – 21.00 Plats: Långdansgatan 146 
Närvarande:  Helen Adolfsson (HA), Sara Gernandt (SG), Klaes Magnusson (KM), Claes Sjögren (CS), 
  Magnus Sjögren (MS), Marie Puustak (MP),   
Frånvarande:  Thomas Axelsson (TA) 
 
§1 Mötets öppnande 
 Ordföranden hälsade alla närvarande välkomna. 
 
§2 Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkändes. 
  
§3 Föregående protokoll 
 Kvarvarande från tidigare protokoll: 
 TA undersöker hur kommunen tänker när det gäller rensning av de diken som finns i 
 anslutning till samfällighetens mark. Redovisas vid nästa möte. 
 
 KM fick i uppgift att bjuda in den som är ansvarig för våtmarksprojektet.  
 Tekniska kontoret är ansvariga för projektet. Pga. semestrar har det inte varit möjligt 
 att få kontakt med ansvarig handläggare. Redovisas vid nästa möte. 
 
 CS har påbörjat ett arbete med att ta fram en, eventuell, ny elleverantör. 
  Redovisas vid nästa möte.  
 
 TA fick i uppdrag att göra en sammanställning över de träd som behöver fällas och de 
 stubbar som behöver fräsas inom området.  Redovisas vid nästa möte.  
 
 
§4. Ekonomi Dagsläge 
 En nöjd Kassör meddelade att ekonomin är i balans och inbetalningarna av 
 samfällighetsavgifterna via mejlutskick fungerar bra.  
 Beslutades att fortfarande bara skicka en påminnelse och sedan går ärendet till 
 Kronofogden. 
 På hemsidan finns samtliga inbetalningsdatum. 
  
§5 Fastighetsöverlåtelser. 
 Långdansgatan 130 har bytt ägare. Styrelsen hälsar de nya ägarna välkomna. 
 Ordföranden kommer att besöka de nyinflyttade för att överlämna vår 
 informationsskrift. I samband med mötet inhämtas mailadressen. 
 
§6. Lekplatsprojektet 
 SG har fått in tre olika offerter. Samtliga offerter överstiger de pengar (80 000kr) som 
 Stämman anslog till projektet. Att lekplatsutrustningen är så kostsam beror bl.a. på att 
 en mängd säkerhetsanvisningar måste uppfyllas, inte bara på själva utrustningen utan 
 även på underlaget. Styrelsen beslutade därför att bordlägga frågan till nästa års 
 stämma. Vi kommer då att begära ytterligare pengar för att kunna genoföra projektet. 
 Med tanke på generationsskiftet i området och alla barn som flyttat hit är det tråkigt 
 att behöva skjuta på upprustningen men för närvarande finns ingen annan lösning.
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§7. Armaturer 
 Armaturerna kommer att bytas ut under hösten. 
 
§8. Övriga frågor  
 Klagomål har framförts när det gäller den firma som på söndagar levererar reklamblad.
 Företaget respekterar inte de skyltar, angående bilkörning, som finns inom vårt 
 område. 
 Beslutades att Styrelsen tar kontakt med företaget. 
 
§11. Nästa styrelsemöte 16/9 kl. 18.30. Plats enligt kallelse.  
 
§12. Ordföranden avslutade mötet. 
  
 Justeras 
 
 
 
 …………………………………..   ………………………………… 
 Helen Adolfsson       Klaes Magnusson 
 


